VERZEKERING BURGERLIJKE
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID DIERENARTS
Polis nr. 155.397
onderschreven door de Vlaamse Dierenartsenvereniging V.Z.W.
Door bemiddeling van :
TRIUMFINANCE - SCHOOFS - nr. Fsma 113845A – Klauwaartslaan 7 – 1853 Strombeek-Bever
Tel. : 02/267.76.79 - Fax : 02/267.77.81
bij De Federale Verzekeringen S.V. - Stoofstraat 12 - 1000 Brussel.
Uitsluitend ten voordele van de leden die hun lidgeld betaald hebben.

AANSLUITINGSFORMULIER
( Enkel in te vullen door de leden die nog niet aangesloten zijn! )

Verzekeringsnemer :
Maatschappij :
Raadgever :

DE VLAAMSE DIERENARTSENVERENIGING
DE FEDERALE VERZEKERINGEN

TRIUMFINANCE - SCHOOFS

Naam van de verzekerde : ............................................. Voornamen : ............................................
Geboren op : ...................................... Geslacht : ......... Burgerlijke Stand : ...................................
Privaat adres : ..................................................................................................................................
........................................................................................ Tel. : .......................................................
Adres kabinet : .................................................................................................................................
........................................................................................ Tel. : .......................................................
Sociaal statuut (zelfstandige - bediende - andere) : ........................................................................
VDV-Lidnummer : ............................................................................................................................
Specialisatie
Cat. 1 : Gemengd cliënteel - waarborg paarden beperkt tot 7.436,80 euro per dier*
Cat. 2 : Gemengd cliënteel - waarborg paarden beperkt tot 14.873,61 euro per dier*
Cat. 3 : Kleine dieren, expertise en/of inseminatie*
Cat. 4 : Expertise eetwaren*
( *Het onnodige schrappen. )
Wordt door de maatschappij als hoofdactiviteit beschouwd: elke activiteit als praktiserende dierenarts; ongeacht deze
activiteit in hoofdberoep of in bijberoep wordt uitgeoefend. Voorbeeld: hoofdberoep = inseminatie, bijberoep = praktijk
Grote Huisdieren; volledige dekking enkel mogelijk in categorie 1 of categorie 2.

N.B. : 1. Uitgebreidere waarborgmogelijkheden voor paarden zijn te bekomen op aanvraag.
2. Extra vermindering voor dierenartsen werkzaam in een door de Orde erkende kliniek,
associatie of samenwerking => zie rubriek : Te voorziene dekkingen en bijbehorende
premies punt III. Facultatieve dekkingen.
Bestaan er voor zover u weet elementen die het voorgestelde risico kunnen verzwaren ?
.............................................................................................................................. o JA - o NEEN
Indien JA, welke ? ............................................................................................................................
Behandelt u paarden ? .......................................................................................... o JA - o NEEN
ZO JA, bij gelegenheid, hoofdzakelijk of uitsluitend ? ......................................................................
Maakt u deel uit van een kliniek voor paarden ? ................................................... o JA - o NEEN
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Is het risico waarop de voorgestelde verzekering betrekking heeft reeds het voorwerp
geweest van eisen tot schadevergoeding vanwege derden ? ............................. o JA - o NEEN
Indien JA, welke was de aard en de omvang van deze eisen ? .....................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bestaan er op het ogenblik van het opstellen van dit voorstel gekende feiten die van aard zijn
latere schade-eisen vanwege derden uit te lokken ? .......................................... o JA - o NEEN
Indien JA, datum, aard en omvang van deze feiten meedelen.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Heeft het risico reeds het voorwerp uitgemaakt, of maakt het heden het voorwerp uit van een
dekking “Burgerlijke Aansprakelijkheid” ? ........................................................... o JA - o NEEN
Indien JA, Maatschappij : ...............................................................................................................
Afloop van de overeenkomst en opzeggingstermijn : .....................................................................
Dekkingen : ....................................................................................................................................
Premievoet en/of premie : ..............................................................................................................
Werd er reeds een overeenkomst “Burgerlijke Aansprakelijkheid” betreffende het risico opgezegd
of geweigerd door een verzekeraar ?.................................................................. o JA - o NEEN
Indien JA, door wie ?......................................................................................................................
Reden : ..........................................................................................................................................
TE VOORZIENE DEKKINGEN EN BIJBEHORENDE PREMIES
Jaarlijkse premies
De gewenste premie aanduiden.
I. Dekking A
Lichamelijke schade (dieren inbegrepen) : 619.733,81 euro
Materiële schade : 123.946,76 euro
Rechtsbijstand : 8.676,27 euro
Insolvabiliteit van derden : 8.676,27 euro
Belastingen en kosten inbegrepen : 14,25%
B.A. Exploitatie inbegrepen
Cat. 1 : 406,55 euro gemengd cliënteel (eigen risico : 247,89 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 7.436,80 euro per dier
(eigen risico : 25 %, min. 619,73 euro/ max. 2.478,94 euro)
Cat. 2 : 567,68 euro gemengd cliënteel (eigen risico : 247,89 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 14.873,61 euro per dier
(eigen risico : 25 %, min. 619,73 euro/ max. 3.718,40 euro)
Cat. 3 : 130,14 euro enkel voor kleine dieren, expertise en/of inseminatie
Cat. 4 : 89,22 euro expertise eetwaren.
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II. Dekking B
Lichamelijke schade (dieren inbegrepen) : 2.478.935,2 euro
Materiële schade : 123.946,76 euro
Rechtsbijstand : 8.676,73 euro
Insolvabiliteit van derden : 8.676,73 euro
Belastingen en kosten inbegrepen : 14,25%
B.A. Exploitatie inbegrepen
Cat. 1 : 458,60 euro gemengd cliënteel (eigen risico : 247,89 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 7.436,80 euro per dier
(eigen risico : 25 %, min. 619,73 euro/ max. 2.478,94 euro)
Cat. 2 : 619,73 euro gemengd cliënteel (eigen risico : 247,89 euro voor grote dieren);
paarden : maximum vergoeding van 14.873,61 euro per dier
(eigen risico : 25 %, min. 619,73 euro/ max. 3.718,40 euro)
Cat. 3 : 136,34 euro enkel voor kleine dieren, expertise en/of inseminatie
Cat. 4 : 97,15 euro expertise eetwaren.

III.Facultatieve dekkingen : ( Premie bij te voegen bij de premie voor de basisdekking : A of B )
! Enkel af te sluiten indien ALLE dierenartsen werkzaam binnen dezelfde praktijk, kliniek of associatie ook
aangesloten zijn en ELKE dierenarts dient een AFZONDERLIJK formulier in te vullen!

Naam praktijk, kliniek of associatie : ..........................................................................................
Adres(sen) van het kabinet(ten) of de kliniek : gelieve deze bij te voegen in een bijlage, samen
met een kopie van de erkenning door de Orde!
Aantal dierenartsen in samenwerkings- of associatieverband : .................................................
Per dierenarts : 90% van de basispremie : .................... euro x ............. euro= ................. euro
Aantal dierenartsassistenten of bezoldigde hulpkrachten : .....................................................
Per persoon : 40% van de basispremie : ........................ euro x ............. euro= ................. euro
NIEUW:
Aanvullende verzekering zuivere immateriële schade(tot max. 125.000 euro): ......... JA/NEEN
(eigen risico: 25% met min. 625 euro/max. 2.500 euro)
Bijpremie:125 euro
IV.Totale jaarlijkse premie : ................................................................................................... euro

Te betalen op rekening 310-0072331-55 van de Federale Verzekeringen S.V. na ontvangst
van de brief die de dekking bevestigt.

Ingangsdatum van onderhavige aansluiting : ......... / ............... / ...............

Jaarlijkse vervaldagdatum van de collectieve overeenkomst : 1 januari.
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Pro rata premie
Indien een nieuwe aangeslotene wenst te genieten van de voordelen van de V.D.V.-polis in de
loop van een verzekeringsjaar, dan dient de pro rata premie voor deze eerste aansluiting als
volgt berekend te worden :
Pro rata premie : (Totale jaarlijkse premie) : 12 X aantal maanden (waarin begrepen de maand
van ingang van de aansluiting) tot aan de volgende jaarlijkse vervaldatum van de collectieve
overeenkomst (1 januari).
Nota : de maand tijdens dewelke de dekking wordt gevraagd, wordt steeds als een volledige
verzekeringsmaand genomen.

Ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden oprecht en waarachtig zijn, zelfs indien zij
niet door hemzelf werden geschreven.
Indien de Maatschappij de aansluiting van het voorgestelde risico aanvaardt, zal zij dit bij gewone
brief bevestigen.

Gedaan te ............................................................. , op .................................................................

Handtekening.

De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de evaluatie van het risico, de uitgifte en het beheer van de overeenkomsten, de marketing en
de bestanden beheerd door Datassur ESV (Wet van 8/12/1992).
De verwerking van de gerechtelijke gegevens zal kunnen gebeuren zonder voorafgaande verwittiging.
Elke kennisname of verbetering van de gegevens kan gevraagd worden aan de “Dienst Bescherming van het Privéleven”.
Bijkomende inlichtingen : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Ministerie van Justitie - Poelaertplein 3 - 1000 Brussel).
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